
 
Beste ouders,  
 
Trots nodigen we jullie uit op de 8ste editie van de ouderfuif op zaterdag 8 
februari. Ditmaal toveren we de eetzaal om voor een “Bal d’amour”. Onze huisdj’s 
Milli & Vinylli zorgen voor swingende beats en van 21u tot 22u is er happy hour.  
 
Bestel je inkomkaarten alvast en geef dit briefje + gepast geld in gesloten 
envelop mee, ten laatste op vrijdag 31 januari, we bezorgen de kaarten via je zoon/dochter.  
 
Hopelijk tot de 8ste! Was je er nooit eerder bij, dan is het nu hèt moment, spreek wat andere 
ouders aan en kom samen gezellig meefeesten! 
Het oudercomité 

Ik, ouder van ........................................................ in klas ...........bestel:  
....... kaarten aan € 5 per kaart  
                 Totaal:      €  ............... 
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